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nastavitelné 
područky
vhodného tvaru  

s možností nastavení  

výšky, šířky a posuvu  

vpřed či vzad.

5

vhodnou 
velikost
pro daný typ postavy 

- jde o šířku a výšku 

sedu, výšku opěry 

apod.

 1

nastavitelnou 
hloubku sedu
při střídání osob s různou  

výškou jde o nezbytnost

2

nastavitelný  
sedák
tedy sedák neomezující krevní 

a lymfatický oběh - ideálně  

s negativním sklonem  

a nastavitelnou hloubkou sedu 

v dostatečném rozsahu

6

vhodné  
podepření  
hlavy
pro relaxaci, nezbytné je 

vhodné tvarování a příjemný 

měkký  materiál (podepíráme 

výhradně krční oblast  

pro dokonalé odlehčení hlavy  

a uvolnění svalstva šíje)

4

synchronní  
mechanismus
s nastavením tuhosti v dosta- 

tečném rozsahu pro dynamické  

sezení. Kvůli omezování  

krevního oběhu není vhodný  

houpací mechanismus.

8

podnožka nízká
volitelný doplněk k židli, který  

pomáhá osobám s kratšíma  

nohama kompenzovat příliš  

vysokou úroveň sedu.

podnožka  
čalouněná
volitelný doplněk k židli, který  

zvyšuje individuální uživatelský  

komfort a díky nastavení výšky  

a sklonu vhodně podepírá  

nohy při zadní relaxační pozici.

zvětšení  
bederní opěry 
Ideální je možnost  

zvětšení či zmenšení  

přítlaku pomocí pumpičky 

(AIR PUMPA).

7

nastavitelnou 
bederní opěru
s vhodným tvarem  

a možností nastavení výšky. 

Bederní oblast zad musí být 

pohodlně a přirozeně  

podepřena. Ideální je mož-

nost zvětšení či zmenšení 

přítlaku pomocí pumpičky 

(AIR PUMPA).

3

individuální  
příslušenství
což představují vhodné ergonomické  

či praktické doplňky, např. podnožky  

pro podepření nohou, ramínko na šaty 

apod.

Správná židle by měla uživateli umožnit:
-   dostatečné nastavení důležitých parametrů (výška sedu, výška bederní opěry, šířka a výška područek, síla tuhosti polohování atd. pro maximální 

individuální uživatelský komfort)

- pracovní i relaxační pozici (např. s podloženýma nohama a vhodně podepřenou hlavou)

- udržovat dlouhodobé mentální soustředění a aktivně bránit nesprávné poloze těla při sedu nebo pololehu

- uvést tělo automaticky do stavu fyzické pohody bez rizika škodlivých následků dlouhého a nesprávného sezení při práci

- získat správné a prospěšné návyky při dlouhém nepřetržitém sedu, zejména jde o správnou polohu těla

- lépe zorganizovat pracovní prostředí tak, aby se preventivně předešlo chronickým potížím a nemocem z povolání

maximální  
konstrukční odolnost
minimum plastových částí, vysoká  

hodnota maximálního zatížení až 160 kg

maximální  
hygienickou ochranu
ideálně antibakteriální potahy pro snadnou 

údržbu s možností desinfekce popř.  

odnímací výměnné potahy schopné praní

JAKÁ BY MĚLA BÝT 
IDEÁLNÍ ŽIDLE PRO  
DLOUHÉ HODINY SEZENÍ 
(NEJEN) OPERÁTORŮ?

Moderní ergonomická 
židle pro nepřetržité 
pracovní sezení
by měla mít:
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Pro zdravější sezení v NON STOP 
provozech jsme vyvinuli speciální 
ergonomická sedadla OPERATOR.



Individuální  
komfort

4 velikostní modely nabízejí  
vysoký individuální komfort  
„na míru“ všem typům postav: 
od nejmenších (150 cm/50 kg)  
až po opravdu vysoké a robustní 
postavy (220 cm/160 kg).

Ergonomie

Kvalita

Všechny modely OPERATOR 
jsou vyráběny z nejkvalitněj-
ších odolných komponentů  
od předních značkových  
specialistů výhradně z EU.

Potahy jsou nejodolnější  
na světě v parametru  
oděruvzdornosti (až 500 000 
otáček MARTINDALE test) 
a stálobarevnosti.
Maximální (konstrukční) 
nosnost je 150 kg a u modelu  
OPERATOR 4 dokonce 160 kg.

Životnost 
& záruka

Modely OPERATOR mají  
prodlouženou záruku 3 roky  
v nepřetržitém provozu  
s bezplatnou garanční  
prohlídkou výrobce po  
12ti měsících užívání.

Židle OPERATOR splňují technické, hygienické  
i ergonomické vlastnosti pro dlouhé  
pracovní sezení dispečerů (až 24 hod) 
v nepřetržitých provozech.

 A    svislá kontaktní zóna mírným tlakem nutí 
ke vzpřímenému sedu, aktivuje zádové 
svaly, otevírá hrudník pro lepší cirkulaci 
vzduchu a zamezuje tak únavě 

 
B   vodorovná kontaktní zóna poskytuje  

ideální podporu bederní páteře  
a předchází bolestem zad při dlouhém 
sezení 

 C    vyvýšená sedací zóna z taškových pružin 
chrání páteř při dosedání  a dlouhém ‚ 
sezení, umožňuje volný pohyb těla  
do stran při správném  podepření zad 

 D    přední nekontaktní zóna nastavuje nohy 
do vhodné pozice a zabraňuje  
nesprávnému sedu na okraji židle,  
naopak nutí uživatele sedět více vzadu 
v kontaktu s opěrou zad, tvar podporuje  
správný krevní a lymfatický oběh  
a nevyvolává nepříjemný tlak  
na spodní část stehen

Unikátní český systém THERAPIA představují  
4 integrované bioaktivní tvarové zóny, které  
zabezpečují správnou pozici těla zejména při 
dlouhodobém sezení (8 a více hodin denně) při 
práci v kanceláři a zejména v nepřetržitých  
provozech 24/7. Jedinečné řešení THERAPIA je 
chráněno ochrannou známkou, průmyslovým  
a užitným vzorem a je klinicky testováno.
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systém aktivního sezení



*  výška židle je  

orientační údaj  

minimální výšky  

výrobku, měřený  

při nejnižší pozici  

pístu, opěry zad  

a hlavové opěrky

OPERATOR 1 
typ 8840 typ 9760 typ 7790 typ 7890

OPERATOR 2 OPERATOR 3

150– 185 cm 50  – 110 kg
max 150 kg

Nejmenší model operátorské židle s výrazně 

odlehčenou opěrou zad nabízí naprostou 

volnost ramen a dokonalou relaxaci. Vhodný 

pro menší až střední štíhlejší postavy.

Nejoblíbenější model s nejuniverzálnějším 

použitím pro menší, střední i vyšší postavy.

Díky dokonale tvarované hlavové podpěrce  

a volitelnému bedernímu přífuku jde  

o ergonomicky nejdokonalejší řešení.

Nejprodávanější robustní model, vlajková 

loď moderních zdravotních dispečerských 

sedadel, vhodná zejména pro vyšší a silnější 

postavy.

160 – 195 cm 60 – 130 kg
max 150 kg

170 – 205 cm 80 – 140 kg
max 150 kg

OPERATOR 4

180 – 220 cm 90  – 150 kg
max 160 kg

Největší vyráběná zdravotní židle 

vhodná pro největší a nejrobustnější 

postavy nad 180 cm a nad 100 kg.

Proporce a rozměry 
jsou u každého modelu 
pečlivě voleny  
s ohledem na cílovou 
skupinu uživatelů. 
 
Jednotlivé modely  
současně zohledňují 
požadavek na  
maximální individuální 
komfort a dokonalou 
nastavitelnost.

Představujeme vám čtyři  
modely s maximální 
výbavou vhodné pro malou, 
střední, vysokou a extrémně  
vysokou i robustní postavu.

24/7

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJETECHNICKÉ ÚDAJE

Pozn.: uvedené rozměry mohou mít díky ručnímu zpracování toleranci 2%

(A) výška sedu
(B) výška židle * 
(C) šířka sedáku 
(D) šířka židle

(E) hloubka sedu 
(F)  světlost mezi 

područkami

Nejvyšší bod

A

D

B

C

F

E

výška sedu (A):  52 –  60cm

výška židle (B): 123 cm

šířka sedáku (C): 51 cm

šířka židle (D):  65 – 71 cm

hloubka sedu (E):  46 – 51 cm

světlost mezi  
područkami (F):

48 – 53 cm

váha židle: 25 kg

max. nosnost: 150 kg

balení: folie 

výška sedu (A):  54 – 62 cm 

výška židle (B): 135 cm

šířka sedáku (C): 50 cm

šířka židle (D):  65 – 71 cm

hloubka sedu (E):  46  – 51 cm

světlost mezi  
područkami (F):

48 – 53 cm

váha židle: 29 kg

max. nosnost: 150 kg

balení: folie 

výška sedu (A):  54 – 62 cm

výška židle (B): 145 cm

šířka sedáku (C): 55 cm

šířka židle (D):  68 – 71 cm

hloubka sedu (E):  47 – 52 cm

světlost mezi  
područkami (F):

50  – 53 cm

váha židle: 29 kg

max. nosnost: 160 kg

balení: folie 

výška sedu (A):  52 –  60cm

výška židle (B): 123 cm

šířka sedáku (C): 47 cm

šířka židle (D):  65 – 71 cm

hloubka sedu (E):  41 – 46 cm

světlost mezi  
područkami (F):

48 – 53 cm

váha židle: 23 kg

max. nosnost: 150 kg

balení: folie 

M

M L XL XXL



OPERATOR 1
›  ergonomická pracovní židle s maximální  

výbavou pro malý až střední typ štíhlejší postavy
› unikátní židle se systémem aktivních biozón
›  zúžený komfortní sedák SOFT se zmenšenou středovou 

zónou, a nižší píst, vysoká opěra s nastavitelnou beder-
ní opěrkou a hlavovou podpěrkou, speciální pružinový 
sedák s odlehčenou přední hranou, nastavitelná hloubka 
sedu, volitelný negativní sklon sedáku (0°, -2,5°, -5°),

›  komfortní synchronní mechanismus pro  
dynamické sezení s možností aretace  
nastavené pozice a snadným nastavením tuhosti

›  výškově a šířkově stavitelné 3D područky s polohovací 
horní částí (vpřed/vzad)

›  hliníkový kříž (černý), originální kolečka  
(pro měkké či tvrdé povrchy)

Model OPERATOR 1  představuje  

terapeutickou zátěžovou židli  

vhodnou pro malou a střední výšku  

spíše štíhlejší postavy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

výška sedu:  52 – 60 cm (píst V) 

51 – 58 cm (píst G)

53 – 61 cm (píst E)

55 – 68 cm (píst C)

56 – 66 cm (píst U)

výška židle 123  cm

šířka sedáku: 47 cm

šířka židle:  65 – 71 cm

hloubka sedu:  41 – 46 cm

váha židle: 23 kg

max. nosnost: 150 kg

balení: folie  

150 – 185 cm 50 – 110 kg
max 150 kg

= standardní provedení

M



= standardní provedení

OPERATOR 2
›  ergonomická pracovní židle s maximální  

výbavou pro střední až vyšší typ postavy
›  unikátní židle se systémem aktivních biozón
›  univerzální velikost, velký komfortní sedák SOFT  

se zmenšenou středovou zónou + nižší píst, vysoká  
opěra s nastavitelnou bederní opěrkou a hlavovou  
podpěrkou, speciální pružinový sedák s odlehčenou 
přední hranou, nastavitelná hloubka sedu, volitelný 
negativní sklon sedáku (0°, -2,5°, -5°),

›  komfortní synchronní mechanismus pro  
dynamické sezení s možností aretace nastavené  
pozice a nastavením tuhosti

›  výškově a šířkově stavitelné 3D područky  
s polohovací horní částí (vpřed/vzad)

›  hliníkový kříž (černý), originální 
kolečka (pro měkké či tvrdé povrchy)

OPERATOR 2 nabízí skvělou ergonomii a je maximálně  

univerzální pro malé, střední a vysoké postavy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

výška sedu:  52 – 60 cm (píst V) 

51 – 58 cm (píst G)

53 – 61 cm (píst E)

55 – 68 cm (píst C)

56 – 66 cm (píst U)

výška židle 123  cm

šířka sedáku: 51 cm

šířka židle:  65 – 71 cm

hloubka sedu:  46 – 51 cm

váha židle: 25 kg

max. nosnost: 150 kg

balení: folie 

160 – 195 cm 60 – 130 kg
max 150 kg



OPERATOR 3
›  speciální zátěžová ergonomická židle pro velký  

rozsah použití a robustní postavy
›  zesílená konstrukce s unikátními patentovanými biozónami  

THERAPIA  –  nejvyšší možná úroveň komfortu a individuálního  
nastavení vyvinutá speciálně pro robustní postavy

›  vhodné zejména pro nepřetržité provozy 24/7  
s častým střídáním operátorů různých postav

›  komfortní dvojitý sedák (KL), vysoká opěra s bederní opěrkou – výškově  
stavitelná, komfortní výškově nastavitelná a sklopná hlavová opěra,  
speciální odolný mechanismus EXTREM s maximální nosností 150 kg,  
3 polohy základního  sklonu sedáku (0°,  -2,5°,  -5°), nastavitelná  
hloubka sedáku, rychlonastavení tuhosti dle váhy uživatele  
ve velkém rozsahu, rozsah zdvihu pomocí speciálního  
pístu s měkkým dopružením v nejnižší poloze

›  výškově a šířkově stavitelné 3D područky s polohovací horní částí (vpřed/vzad)
›  robustní hliníkový kříž (černý), odolná kolečka (pro měkké či tvrdé povrchy)

Robustní konstrukce a tvarování OPERATOR 3 vyhovuje  

především vyšším a robustnějším postavám

TECHNICKÉ ÚDAJE

výška sedu:  54-62 cm (píst V) 

52 - 59 cm (píst G) 

55 - 63 cm (píst E)

58 - 71 cm (píst C)

58 - 69 cm (píst U)

výška židle 135 cm

šířka sedáku: 50 cm

šířka židle:  65 – 71 cm

hloubka sedu:  46 – 51 cm

váha židle: 29 kg

max. nosnost: 150 kg

balení: folie 

170 – 205cm 80 – 140 kg
max 150 kg

= standardní provedení

Mám 200 cm a 120 kg.

OPERATOR 3 mi umožňuje sedět 

ergonomicky správně a zároveň 

vydrží nepřetržitý provoz.



OPERATOR 4
›  speciální zátěžová ergonomická židle  

pro velký rozsah použití a robustní postavy
›  zesílená konstrukce s unikátními patentovanými biozonami THERAPIA   

–  nejvyšší možná úroveň komfortu a individuálního nastavení vyvinutá  
speciálně pro robustní postavy

›  vhodné také pro nepřetržité provozy 24/7 s častým střídáním operátorů 
robustních postav

›  extra velký komfortní dvojitý sedák (KXXL),  vysoká opěra s bederní 
opěrkou  –  výškově stavitelná, komfortní výškově nastavitelná a sklopná 
hlavová opěra,  speciální odolný mechanismus EXTREM s maximální 
nosností 160 kg, 3 polohy základního sklonu sedáku (0°,  -2,5°,  -5°),  
nastavitelná hloubka sedáku, rychlonastavení tuhosti dle váhy uživatele 
ve velkém rozsahu, rozsah zdvihu pomocí speciálního pístu  
s měkkým dopružením v nejnižší poloze 

OPERATOR 4 je konstrukčně podobný jako OPERATOR 3, ale sedák  

i opěra jsou ještě zvětšeny až na velikost 3XL. Robustní konstrukce,  

nejodolnější komponenty a maximální rozsah nastavení.

Konstrukční řešení OPERATOR 4 s biozónami  

podporuje zdravější sezení pro zavalité,  

robustní, extrémně vysoké a velmi široké postavy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

výška sedu:  54 – 62 cm (píst V)  

52 – 59 cm (píst G)

55 – 63 cm (píst E)

58 – 71 cm (píst C)

58 – 69 cm (píst U)

výška židle 145 cm

šířka sedáku: 55 cm

šířka židle:  68 – 71 cm

hloubka sedu:  47 – 52 cm

váha židle: 29 kg

max. nosnost: 160 kg

balení: folie 

= standardní provedení

180 – 220cm 90 – 150 kg
max 160 kg



Doporučené  
volitelné 
příslušenství

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ není obsaženo v základní ceně modelu VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ není obsaženo v základní ceně modelu

Podnožka čalouněná,  
naklápěcí typ 1006
Podnožka tvoří velmi vhodný doplněk ke všem modelům OPERATOR.  
Oceníte při relaxačním pololehu (s opěrou úplně vzadu), díky naklápění  
a výškovému nastavení pomocí plynového pístu si dokonale  
uzpůsobíte požadovaný sklon pro podepření nohou.  
Podnožku lze krátkodobě využít pro oddychový  
relaxační sed se šikmo nastaveným sedákem.  
Možno dodat s kolečky nebo kluzáky.Podnožka  

nízká typ 1000 

Pro menší osoby s kratšíma nohama  
doporučujeme použít praktickou  
pevnou podložku pod nohy.

Podnožka kompenzuje výšku sedu  
a zvyšuje individuální komfort při sezení.

Pro zvýšení 
komfortu při  

extrémně dlouhých  
službách jsme k naším  

židlím vyvinuli také 
2 typy PODNOŽEK .



Bederní přífuk  
(Air pumpa)
nafouknutím můžete upravit velikost  
bederní části a ergonomický komfort

POZN. pouze pro modely  
OPERATOR 1 a 2

Zesílené  
Područky 3D
Područky 3D nabízejí nastavení výšky,  
šířky a posuv vpřed a vzad

SKLON PODRUČEK 
Standardně montujeme područky  
se sklonem dozadu. Volitelně  
lze objednat i se sklonem dopředu.

Prodloužená  
opěrná plocha 
područky

Područky pro modely Operator 1 – 4 mají oproti 
kancelářským verzím speciální prodlouženou 
patku pro zvýšení uživatelského komfortu. 
Praktické čalounění do antibakteriální,  
desinfekce schopné odolné koženky (černé) 
popř. volitelně čalouněné do odolného  
zátěžového potahu jako sedadlo.

ANTIBAKTERIÁLNÍ  
KOŽENKA

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ není obsaženo v základní ceně modelu

 standard volitelně

Barevné značení
Zejména pro dispečerská pracoviště, kde  je očekáváno, že židle kolují 
v rámci jednotlivých směn, jsme vyvinuli orientační značení:

žlutá OPERATOR 1             červená OPERATOR 2
zelená OPERATOR 3             modrá OPERATOR 4
POZN. můžete zvolit vlastní barevné značení

Speciální  
volitelné 
příslušenství

Ramínko
Pokud vám to vyhovuje, umístíme 

 na zadní část opěry kteréhokoliv 
modelu praktické ramínko na oděv.



zvyšují odolnost židle proti ušpinění a zajišťují 

maximální uživatelský komfort, zejména při 

střídání uživatelů nebo v průmyslových provozech.

Potah je pratelný na 40 stupňů a dobře  

absorbuje nečistoty zejména pot a pachy.  

Výrazně se tak prodlouží životnost  

originálního potahu sedadla. Odnímatelný  

potah lze aplikovat také na některé již používané 

starší typy modelů OPERATOR se znečištěným 

nebo poškozeným potahem. Toto řešení je  

ekonomičtější než přečalounění sedáku a opěry. 

Odnímatelé potahy jsou k dispozici  

v následujících provedeních:

–  OPS – potah na sedák  

(pouze modely OP1, OP2 a OP3)

–   OPZ – potah na opěradlo 

(pouze modely OP2, OP3)

–  OPH – potah na hlavovou opěru 

(všechny modely OPERATOR)

–  OPP – potah na područky 

(všechny modely OPERATOR)

–  OPW – potah na podnožku  

(iWORK 1006)

Ochranné odnímatelné potahy
OPH – potah na hlavovou opěru

OPZ – potah na opěradlo

OPP – potah na područky

OPS – potah na sedák

OPW – potah na podnožku

Ochranný sprej  
na potah
Originální potah židle i odnímatelný 
hygienický potah mohou být ošetřeny  
speciálním ochranným sprejem  
SCOTCHGARD, který vytvoří na povrchu  
potahu neviditelnou neprosákavou vrstvu. 

Tím se zvýší odolnost potahu proti průsaku  
a znečištění zejména vylitými tekutinami  
a potem. Aplikaci nástřikem 1 – 2 vrstev  
doporučujeme provádět 1x měsíčně nebo  
po každém vyprání.



›  nejprve povolíme a vysuneme obě  
područky směrem od sedáku

›  potah nasadíme na zadní část sedáku

›  natahujeme vzhůru ...› nasadíme potah na spodní část opěry

› srovnáme potah na švech

› přejdeme dozadu a srovnáme

› nasadíme potah zespoda

› zezadu navlečeme potah na patku

›  natahujeme podél boků sedáku 
dopředu

› nasadíme na horní část v rozích

›  dokud úhledně nekopíruje tvar 
samotné židle

›  postupně zapneme přezky nahoře

›  přetáhneme potah nahoru

›  přetáhneme potah dopředu

›  podebereme gumu v přední části  
a přetáhneme pod sedák

› srovnáme potah

›  srovnáme potah 
na švech

›  srovnáme a nasadíme 
stejně i druhou područku

Hygienické sdílení  
židlí zajistí NASAZENÍ  
ODNÍMATELNÉHO  
POTAHU

Speciální odnímatelný ochranný potah
výrazně zvyšuje individuální hygienický  
komfort vybraných typů sedadel  
(OPERATOR 2, 3, podnožka  apod...)  
a to zejména v nepřetržitých provozech  
s extrémně dlouhým sezením při práci  
s častým (každodenním) střídáním uživatelů. 
Snadné nasazení / sejmutí potahu umožňuje 
použití potahu také jako individuální  
(hygienické) ochranné pomůcky. 

Odnímatelný potah je zhotoven z několika 
vrstev vysoce kvalitního rouna a 100% po-
lyesteru, které se využívají u nejkvalitnějších 
spacích matrací a mají díky svému složení 
schopnost na sebe vázat pot a další  
nečistoty a přitom zachovávají dostatečnou 
prodyšnost. Kontaktní plochy jsou  
zhotoveny ze speciální zátěžové látky  
se zvýšenou odolností 

(110 000 ot. Martindale), která nežmolkuje. 
Povrch potahu je velmi jemný a příjemný  
na omak, proto vyhoví i osobám se zvýšenou 
citlivostí nebo kožními potížemi, kterým  
nevyhovuje drsnější originální potah  
popř. jsou citlivé na některé příměsi – např. 
na vlnu apod. Potah lze prát při teplotách  
40 stupňů a žehlit při nízkých teplotách,  
popř. je možné i šetrné chemické čištění.
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ODNÍMATELNÝ HYGIENICKÝ POTAH ZAJISTÍ

- dokonalý hygienický komfort uživatele

-  příjemnější pracovní prostředí - kontaktní  

plochy sedadla (zejména u citlivých osob)

- maximální ochranu sedadla před ušpiněním

- prodloužení životnosti originálního potahu sedadla

- přijatelný estetický vzhled sedadel1/ SEDÁK

2/ OPĚRA

3/ HLAVOVÁ PODPĚRKA

4/ PODRUČKY



Ovládání mechaniky Možnosti čalounění sedadla

MARTINDALE  500 000 + koženka
DOPORUČENÁ ZÁKLADNÍ KOMBINACE

Extra odolný zátěžový potah představuje absolutní světovou špičku  

a zajistí tak bezproblémovou dlouhodobou odolnost v těch nejbrutál-

nějších podmínkách. Povrch potahu je díky vysoké odolnosti hrubší  

a drsnější, proto není vhodný pro osoby se zvýšenou citlivostí pokožky.

Z technologických důvodů nelze očalounit celou židli OP1 a OP2 do 

potahu Marindale 500000 tis.

všechny modely OPERATOR

Nová synchronní mechanika  

EXTREM byla vyvinuta pro  

nejvyšší zatížení dispečerských  

sedadel. Mimo zvýšenou konstrukční 

odolnost (až 160kg) nabízí dvě zcela 

nové funkce – rychlonastavení tuhosti 

v extrémně velkém rozsahu a nezávislý 

negativní sklon sedáku.

Jak správně  

nastavit židli  

OPERATOR  

vám pomůže  

instruktážní video 

dostupné na

www.therapia.cz/nastaveni-zidle 

/xmen-a-gigant nebo v odkaze  

tohoto QR kódu

MECHANIKA EXTREM VIDEONÁVOD

MECHANIKA EXTREM - nastavení

posun sedáku

nastavení výšky sedu

aretace 
opěry

nastavení 
tuhosti 

houpání

náklon 
sedáku

MARTINDALE 500 000
volitelná KOMBINACE

nezávislý sklon 
sedáku/otáčení

rychlonastavení 
tuhosti/otáčení

Kombinace extra odolného potahu na kontaktních  

dotykových plochách a speciální antibakteriální  koženky  

na zadních a bočních plochách, hlavové podpěře  

a područkách. Ideální pro jednoduchou každodenní údržbu 

díky nenasákavosti, nešpinivosti a možnosti desinfekce.



Příklady aplikací potahu MARTINDALE 500 000  
v kombinaci s matnou koženkou RX50

Příklady  
aplikací  
ochranných
odnímatelných 
potahů  
OP2 a OP3 :

BX 16

BX 19 BX 25

BX 26

BX 23

BX 27

BX 11 BX 12 BX 14

BX 24

Vyobrazené barvy potahů nemusejí díky technologii 

tisku odpovídat skutečnosti.  

Při objednávce si VŽDY vyžádejte originální vzorníky 

potahů PROWORK s reálnými vzorky látek. 

RX50 - MATNÝ POVRCH KX74 - LESKLÝ POVRCH

VÝBĚR POTAHŮ
OPERATOR 

POTAHY S ODOLNOSTÍ 500 000  
MARTINDALE + matná koženka RX50
nebo lesklá koženka KX74



ZÁRUKA

  doporučený potah  

* černou antibakteriální koženku (matnou nebo lesklou) lze použít na područky, podpěrku hlavy popř. i na boční a zadní části sedadla

**pouze kontaktní plochy, nutno kombinovat s koženkou nebo potahem 200 000

VÝBĚR POTAHŮ

  

  

Alicante, 21/05/2008

INPARTNERS GROUP
Dušan Kendereški
Lidická 51
CZ-602 00 Brno
REPÚBLICA CHECA

Certificate of Registration1

000922042Registration No.:
PVz134/CDYour reference:
Petr HavlenaApplicant:
Opavská 52
CZ-79401 Krnov
REPÚBLICA CHECA

Please find enclosed the certificate of registration for Community Design no. 000922042-0001
which was published in the Community Designs Bulletin no. 2008/102 on 21/05/2008 (see
OHIM’s website: http://oami.europa.eu).

This certificate contains information from the Community Designs Register at the date of entry
into the Register (see code 15 on the certificate). If you have filed a request for modification of
data on or after that date, no new certificate will be issued. You will be notified separately of
the change after which an extract from our database may be requested to reflect the
administrative status of the design.

For an explanation of the codes on the certificate please see consult the Vademecum on OHIM’s
website: http://oami.europa.eu/pdf/design/vademecum-rcd-en.pdf.

If you do not agree with the content of this certificate please do not send back the original. You
should instead send the Office a letter indicating your objections, which will be dealt with
separately.

Catherine DOBSON

1in accordance with Article 17(1) of Commission Regulation (EC) No 2245/02 of 21 October 2002 implementing Council Regulation
(EC) No 6/02 on the Community design (http://oami.europa.eu)

Avenida de Europa, 4 • E - 03080 Alicante • Spain • Tel: +34 96 513 91 00 • Fax: +34 96 513 13 44

Internet: http://oami.europa.eu

OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)

Trade Marks and Register Department

ÚŘAD - PRO HARMONIZACI VE
VNITŘNÍM TRHU

OCHRANNÉ ZNÁMKY A VZORY

POTVRZENÍ O ZÁPISU DO
REJSTŘÍKU

Toto osvědčení o zápisu do rejstříku se vydává pro níže
uvedený průmyslový vzor Společenství. V rejstříku
zapsaných průmyslových vzorů Společenství byly

provedeny odpovídající zápisy.

OHIM – OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET

TRADE MARKS AND DESIGNS

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the
Registered Community Design identified below. The
corresponding entries have been recorded in the

Register of Community Designs.

Zapsáno / Registered 22/08/2012

No 002090696-0001

Prezident / The President

António Campinos

Česká značka THERAPIA  je chráněna  
(včetně technického provedení a designu) užitným  
a průmyslovým vzorem a ochrannou známkou  
a je duševním vlastnictvím společnosti  
PROWORK spol. s r.o. Výrobky OPERATOR splňují  
požadavky CSN EN 1335 a jejich zdravotní vlastnosti  
byly potvrzeny klinickými testy.

CERTIFIKÁTY

Modely OPERATOR 1 – 4 mají  
prodlouženou záruku 3 roky/36 měsíců 
pro nepřetržitý provoz (platí pro  
dodávky od 1. 1. 2015)

Součástí prodloužené záruky 3 roky je 
bezplatná garanční prohlídka výrobce 
po roce používání (na vyžádání uživate-
le). Prohlídku provádí výrobce přímo  
v místě užívání bez omezení provozu.

 
Na kovové pojezdové kříže u židlí OPE-
RATOR 1–4 poskytuje výrobce záruku  
5 let/60 měsíců pro nepřetržitý provoz.

Na potahy s odolností 500 000 posky-
tuje výrobce záruku 5 let/60 měsíců  
na prodření při nepřetržitém provozu.

36
           3

60
           5

CENOVÁ KATEGORIE POTAHY 500 000 KOŽENKA 

SKUPINY POTAHŮ BX 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 27

ČERNÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ * 

matná RX 50 lesklá KX 74

OPERATOR 1  **

OPERATOR 2  **

OPERATOR 3

OPERATOR 4



Společnost KATO design dodávala technologický  
nábytek pro nově vybudované  Centrum  řízení letů  
v Soči u příležitosti konání zimní olympiády.

V případě vašeho zájmu vytvoříme přesnou  
3D vizualizaci vašeho pracoviště  s vybranými  
produkty OPERATOR.

moderní dispečerská pracoviště  
se neobejdou bez kvalitních  
specializovaných stolů s výškovým  
nastavením a dalším technickým vybavením



Správný postup nastavení  
židle OPERATOR 

nastavení výšky sedu
provedeme tak, aby stehna s lýtky svíraly větší 

úhel než 90st., v zadní poloze opěry by nemělo 

docházet ke zvedání pat

nastavení područek
nejprve šířky dle šířky ramen, pak výšky tak, aby 

byly paže v přirozené pracovní poloze. Posuv 

vpřed a vzad pomáhá upravit polohu područky 

ve vztahu ke stolu.

nastavení hloubky sedu
provedeme tak, aby při sezení mezi předním 

okrajem sedáku a podkolením zůstala mezera 

na 1-2 prsty

nastavení výšky  
bederní opěry
provedeme přizvednutím opěry pomocí mechaniky 

UP-DOWN, z nejvyšší pozice sjede opěra zase  

do výchozí dolní polohy. Bederní oblast musí být  

pohodlně a přirozeně podepřena.

bederní přífuk (AIR PUMPA)

pomocí nafukovacího balonku docílíme zvětšení 

nebo zmenšení objemu i tlaku v oblasti bederní 

podpěry, což napomáhá individuálnímu nastavení  

(pouze OP1 a OP2).

nastavení podpěrky hlavy
provedeme posuvem nahoru tak, aby byla  

pohodlně a přirozeně podepřena oblast krční  

páteře v zadní relaxační poloze opěry zad

tuhost polohování
je nutné nastavit tak, aby vznikla rovnováha 

mezi hmotností uživatele a tlakem opěry do zad, 

pak je umožněno správné a pohodlné  

dynamické sezení při dokonalém a citlivém 

podepření zad
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úhel větší než 
90 stupňů

mezera 
2-3 cm

negativní sklon sedadla
nastavíme pomocí páčky na mechanice v rozsahu 0, 

-2,5 nebo -5 stupňů. Pomáhá odstranit bolestivé stavy  

a nepohodlí při dlouhém sezení změnou úhlu pánve 

vůči páteři.

Nastavitelná čalouněná podnožka eliminuje 

dlouhodobé přetížení dolních končetin a omezení 

krevního oběhu při pracovním sedu operátorů  

a je proto vhodným ergonomickým doplňkem  

ke každé židli OPERATOR.

pro osoby malé výšky s kratšíma nohama  

doporučujeme použít  nízkou podnožku pevnou  

pro komfortnější pracovní pozici

 10

9 podnožka nízká

podnožka čalouněná

Pro dokonalé  
individuální pohodlí  
je nezbytné si židli  
OPERATOR  
správně nastavit.



www.therapia.cz

ČESKÁ KVALITA S TRADICÍ 
Originální české židle vyrábíme  
již od roku 1995. K výrobě používáme 
výhradně kvalitní  komponenty  
z ČR a ze zemí EU. 

Zpracovali jsme pro vás  
profesionální videa s podrobnými  
návody k ovládání a nastavení židlí.

Videa jsou k dispozici na  
www.therapia.cz nebo youtube.com

systém aktivního sezení


